woensdag 21 oktober 2020
De CoronaMonitor is opgesteld door Veiligheidsregio IJsselland en GGD IJsselland.
De Monitor verschijnt iedere woensdag en geeft beeld van de voorgaande week.
De gepresenteerde informatie in de Monitor is een momentopname en o.a.
gebaseerd op de beschikbare landelijke en regionale cijfers tot en met afgelopen
dinsdag. De stoplichtkleuren van de iconen links wijzen op een knelpunt voor een
bepaald onderwerp of werkterrein.
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woensdag 21 oktober 2020

Coronavirus: stijging zet door
Testen: aanbod testen neemt toe
Bco: risico-gestuurd door teveel besmettingen
Zorgcontinuïteit: extra druk zorgcapaciteit
Naleving: blijvende zorg om thuissituaties
Handhaving: Extra controles, meer meldingen

Coronavirus:
stijging zet door
1

Aantal besmettingen - afgelopen week
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Risico-inschatting:
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Per 100.000 inwoners:
• IJsselland: 207
• Nederland: 321

Nieuw bevestigde besmettingen
(per 100.000 inwoners)

• Een aantal lopende clusters, maar clusters worden
ook na 10-14 dagen weer afgesloten.
• Besmettingen niet gerelateerd aan een specifieke bron
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Regiokaartje: Donkerder kleur wijst op meer besmettingen per gemeente per 100.00 inwoners.

Lopende clusters:
• Zwolle (VVT)
• Dalfsen (horeca en VVT)
• Staphorst (instelling)

•
•
•

Hardenberg (instelling)
Deventer (Bathmen en VVT)
Raalte (VVT en instelling)

Duiding:
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• Het aantal besmettingen in regio IJsselland blijft stijgen.
• Deze week de meeste meldingen in Deventer, Zwolle, Hardenberg, Raalte en Staphorst
• In de afgelopen 4 weken zijn in de leeftijdsgroep 20-40 jaar de meeste besmettingen gevonden. Dit is hetzelfde als de
week ervoor.
• In de leeftijdsgroep 80+ waren de laatste week 30 nieuwe besmettingen en dit was in de leeftijdsgroep 70-80 jaar zelfs 69.

Testen:
aanbod testen neemt toe
1
2

Testcapaciteit

Trends en knelpunten landelijk en regionaal

•
•
•
•

• Wachttijd testen wordt minder > 24 uur en < 48 uur
• Knelpunt: uitslagen Isala < 24 uur, Duitsland langer 24-48 uur
• labcapaciteit groeit langzaam (nieuwe testlocatie gaan open zodra
we meer labcapaciteit hebben)
• Herinrichting testlandschap landelijk als gevolg van sneltesten
• Probleem met achterstand lab Duitsland grotendeels opgelost

Gemiddeld per dag: 1.448 testen
Piek: 18 oktober met 1.487 testen
Regionaal getest afgelopen week: 10.137
Landelijk getest afgelopen week: 269.753
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Testcijfers GGD
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Aantal testen in NL en IJsselland
Per 100.000 inwoners
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Duiding:
• Coronatesten worden ook door andere instellingen en organisaties uitgevoerd, daardoor geen compleet beeld van
totaal aantal uitgevoerde testen.
• In speciale gevallen is thuisbemonstering mogelijk, dit waren er de afgelopen week 126.
• GGD IJsselland bereidt zich voor op nog meer toename testen dit najaar.
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Bco: risico-gestuurd
door teveel besmettingen
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Bron- en contactonderzoek (bco)

Trends en knelpunten bco

• Risico-gestuurd bco en verdere opschaling in gang
gezet.
• Door de vele besmettingen en risico-gestuurd BCO
geen totaal zicht meer op hoe het virus zich verspreidt.

• Bron van nieuwe besmettingen is vaak onbekend
• Door nieuwe maatregelen hebben mensen minder
nauwe contacten.
• Veel losse indexen, kleine clusters (veel zorg en vvt)
• Ook veel contacten positief, wat betekent dat men zich
ook laat testen vanuit het bco.
• Verschillende positieven na testen door signaal
CoronaMelder
• Veel thuisbemonsteringen (mensen flink ziek)
• Doorgaande opschaling bco: veel nieuwe mensen

Actueel
• Risico-gestuurd bco is landelijk.
• Veel aandacht voor snel- en commercieel testen

4
N.B. Kijk op de afbeelding van IJsselland Scan voor meer en lokale cijfers.
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Sentiment media
•
•
•
•

Aandacht voor commercieel (snel)testen
Uitbreiding labcapaciteit
Nieuwe testlocaties in IJsselland
Inzet CoronaMelder door GGD’en?

Onderwerpen publiekslijn
• Erg veel telefoon (ook vragen uit andere regio’s)
• Veel vragen over quarantaine en isolatie
• Vragen of wij weten welke commerciële testen goed
zijn; is uitslag betrouwbaar?
• Vragen naar uitslag test i.v.m. vertraging

Duiding:
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• Maximale bco-capaciteit is, vanwege de vele meldingen, bereikt. Bco is risico-gestuurd.
• Positieven in alle lagen van de bevolking verspreid over de hele regio; veel losse indexen, maar men heeft minder nauwe
contacten.
• De besmettingen nemen toe en dus ook de bco’s, daarom ook verdere opschaling in gang gezet.
• In regio IJsselland is er over het algemeen voldoende bereidheid om mee te werken aan bco.

Zorgcontinuïteit:
extra druk zorgcapaciteit
1
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Ziekenhuizen

Actuele cijfers IJsselland - totaal

• Planbare (electieve) zorg ziekenhuizen is in onze regio
met 25-30% afgeschaald. Vloeit voort uit landelijk beleid.
Noodzakelijke behandelingen worden uitgevoerd.
• Het aantal opgenomen patiënten stijgt conform de
landelijke prognose.
• Landelijk verzoek om IC capaciteit te verhogen naar
1150 bedden. Verwachting per november om naar 1350
bedden te gaan, voor zowel covid als niet-covid.
• Landelijk compliment voor regio Zwolle: manier van
patiënten overname van andere regio’s gaat goed
(coördinatie door LCPS en RCPS).

Nog steeds een stijgende lijn in aantallen
• Ziekenhuisopnames (in kliniek): 54 (1440 landelijk)
• Ziekenhuisopnames (IC): 18 (419 landelijk)

VVT

5
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• Regio Drenthe is opgeschaald naar risicofase ‘hoog’. Dit
betekent dat Drenthe gebruik mag maken van VVT
capaciteit in onze regio. Transferbureau’s in onze regio
zijn op de hoogte gesteld.
• Op dit moment genoeg capaciteit om uitstroom
ziekenhuizen op te vangen
• Momenteel 35 bedden beschikbaar en 13 bezet.
• Maximaal op te schalen naar 91 bedden.

Spreiding ziekenhuizen (peildatum 20 oktober)
Isala:
IC covid 11
IC non-covid 19
Kliniek 31

Deventer Ziekenhuis:
IC covid 6
IC non-covid 5
Kliniek covid 17

Saxenburggroep:
IC covid 1
IC non-covid 1
Kliniek covid 6

Gehandicaptenzorg
• Corona besmettingen nemen iets toe.
• Meer organisaties hebben een eigen teststraat.

Huisartsenzorg
• Gescheiden patiëntenstromen middels
luchtwegspreekuren werkt goed.
• Druk op luchtwegspreekuren neemt toe. Dit komt ook
doordat het griepseizoen begonnen is.

Ambulancedienst
• Druk op rijdiensten wordt groter door ophalen van
patiënten uit andere regio’s.

Duiding
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• Covid zorg geeft extra druk op zorgcapaciteit. Daarnaast geef het quarantaine beleid ook extra druk op de zorg, door
verminderde inzetbaarheid van zorgmedewerkers. De situatie is beheersbaar, maar zorgelijk.
• Er zijn genoeg persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm) beschikbaar, ook bij preventief gebruik.

Naleving:
Blijvende zorg om thuissituaties
1
2

3

Naleving algemeen

Bijzonderheden of excessen

• Grootste (blijvende) zorg: thuissituaties, keten en
samenscholingen.
• Uit de horeca ontstaat een overwegend positief
beeld; niet tot nauwelijks meldingen van
horecalocaties die ondanks de corona-maatregel
toch geopend zijn.

• Er wordt een huis aan huisblaadje rondgebracht met
allemaal nepnieuws en tegen de coronamaatregelen
van de overheid.
• Betoging tegen spoedwet in Deventer, heeft niet tot
problemen gezorgd m.b.t. openbare orde en veiligheid.

Sentiment media

4
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Sentiment inwoners
• Tweeledig; enige gelatenheid (daar gaan we
weer) en toch ook wel schrik van de
besmettingscijfers.

6

• Discussie in de media over drukte op straat en in
winkelcentra.
• Meer berichten over de gevolgschade van de crisis,
zoals effecten bij voedselbanken en kringloopwinkels.
• Staphorst: Sentiment over maatregelen in kerken neemt
af, discussie wordt breder getrokken.
• Berichtgeving over de maatregelen rondom horeca en
de getroffen toeleveranciers in regio IJsselland.

Duiding:
• Sluiting van de horeca neemt de zorg rondom thuissituaties zeker niet weg.
• Horeca overwegend positief beeld; niet tot nauwelijks meldingen van geopende horeca locaties.
• Sentiment; enige gelatenheid (daar gaan we weer) en toch ook wel schrik van de besmettingscijfers
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Handhaving:
Extra controles, meer meldingen
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Handhaving algemeen

Aantal boetes (afgelopen weekend)

• In onze regio is wederom extra ingezet op het
handhaving van de regels door gemeenten en
politie.
• In de maand oktober is er verhoudingsgewijs een
significante stijging van de hoeveelheid
geschreven bonnen in verband met overtreding
van de coronamaatregelen ten opzichte van de
maand september.

• Aan de vele meldingen is te zien dat er strenger wordt
gecontroleerd op het naleven van de richtlijnen en
derhalve zijn veel waarschuwingen uitgedeeld.

4
Excessen/ bijzonderheden
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• Enkele meldingen dat men samenkomt in ruimtes
(zoals een garagebox, schuur) die zijn ingericht als
een illegaal café of drankkeet.

6

Meest voorkomende overtreding
• 1,5 meter afstand houden (winkels, straat) en grote
groepen jongeren.
• Feestjes in de huiselijke sfeer, waarbij opgetreden wordt
via andere overlastbepalingen, zoals geluidsoverlast.
De noodverordening voorziet hier niet in.

Sentiment
• Noodverordening is complex, maar ook optreden door
het Koningshuis (en eerder Grappenhaus), maakt
handhaving lastig.

Duiding:
• In de maand oktober is er verhoudingsgewijs een significante stijging van de hoeveelheid geschreven bonnen in
verband met overtreding van de coronamaatregelen ten opzichte van de maand september.
• Aan de vele meldingen is te zien dat er strenger wordt gecontroleerd op het naleven van de richtlijnen en derhalve
zijn veel waarschuwingen uitgedeeld.
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